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Аналитични и числени методи за изучаване на астрофизични обекти

1. Общи характеристики на работата

Актуалност на проблема: Експерименталното, теоретичното и численото изучаване на астрофизични-
те струи е сред най-активните области във физиката на компактните масивни обекти. Колимирани струи
се наблюдават в много и различни видове обекти – кафяви джуджета, млади звезди, двойни системи([1]),
неутронни звезди и активни галактични ядра ([2]). Наблюдението на астрофизичните струи в толкова
различни мащаби, продължава да ни изненадва и говори за универсалността на явлението. Въпреки раз-
ликите във времевите и пространствените мащаби, както в предполагаемите механизми на излъчване на
струите, наблюденията предполагат за някакъв общ процес служещ като централен двигател на тяхното
формиране. Въпреки усилената работа в тази област, природата на този двигател все още остава неясна.

Особено осезаем е проблемът с централния двигател във физиката на гама избухванията. Гама из-
бухванията (ГИ) са силно-променливи във времето, колимирани космически експлозии с огромна мощ.
Благодарение на новите космически мисии (сред които SWIFT, FERMI, AGILE) и своевременното наб-
людение с наземни телескопи, вече има подробни данни за стотици ГИ, които трябва да бъдат обяснени
от теорията. Макар да има теоретични модели, които да описват добре някои от характеристиките на
ГИ (показано с числени симулации на супер-компютри), все още няма модел, който да може да обясни
достоверно всички техни характеристики и най-вече високата енергия излъчена за съвсем кратко време
и силната променливост във времето, често противоречаща на очакваното от теорията.

Основният проблем с изучаването на ГИ се свежда до невъзможността за пряко наблюдение на цент-
ралният двигател, нито на движението на материята в негова близост. Видимите струи се образуват на
голямо разстояние от въпросния двигател (∼ 20− 100 хоризонта на събитията), където е невъзможно да
се отличи външното поле на черна дупка на Кер, от това на друг въртящ се, масивен компактен обект.
Централният двигател може да бъде идентифициран чрез изучаването на спектрите на пертурбациите на
метриката на Кер при различни гранични условия и сравняването им с наблюдателно получените спект-
ри. По такъв начин, тъй като различните гранични условия водят до различни спектри, характеристични
за различен тип астрофизични обекти, може да се потвърди (или отхвърли) хипотезата за наличие на
черна дупка, гола сингулярност или друг тип обект служещ за централен двигател на ГИ. Разбирането
на природата на двигателя е ключова за успеха на числените симулации решаващи пълните уравнения
на Айнщайн и моделиращи астрофизични струи.

Цел на дисертацията: Основната цел на тази дисертация е изучаването на спектрите на компактни
масивни обекти чрез методите на теорията на пертурбациите на Тюколски. За тази цел, използваме нов
подход, а именно, използваме точните решения на диференциалните решения управляващи линеаризи-
раните пертурбации на метриките на Шварцшилд и Кер, написани в термини на конфлуентни функции
на Хойн. Отчитайки свойствата на тези функции, различни интересни за физиката гранични условия
могат да бъдат налагани директно върху точните решения. Такъв директен подход е използван за пръв
път в [3] за невъртящи се черни дупки, а настоящата работа разширява и доразвива този подход за
електромагнитни и гравитационни пертурбации на въртящи се и невъртящи се черни дупки.

Работата е разделена на следните основни етапи:
(1) Гравитационни пертурбации на невъртящи се черни дупки в случая на квазинормални гранични

условия.
(2) Електромагнитни пертурбации на въртящи се черни дупки в случая на струйни гранични условия.
(3) Електромагнитни пертурбации на въртящи се черни дупки в случая на квазинормални гранични

условия.
За завършването на тези етапи са нужни:

• Детайлно изучаване на наблюдателните данни от ГИ и други астрофизични струи, каскто и тех-
ните теоретични модели.

• Изучаване на свойствата на конфлуентните функции на Хойн и техните числени реализации в
пакета Maple

• Проучване на публикуваните резултати за квазинормални моди (КНМ) на въртящи се и невър-
тящи се черни дупки, както и числените методи използвани за получаването им.

• Създаването на нов алгоритъм за решаване на системи от 2 комплексни трансцедентни уравнения
и прилагането му за намирането на електромагнитни КНМ на въртящи се черни дупки, както и
за гравитационни КНМ на невъртящи се черни дупки.

• Получаването на спектрите в гореизброените случаи, анализирането им и сравняването им с вече
публикувани, получени чрез други методи резултати.

• Разбирането на ефекта на разрезите и точките на разклонение на решенията на радиалните урав-
нения върху получените числено спектри.
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Обем и структура на дисертация. Дисертацията се състои от Увод, 3 глави, Заключение и Приложе-
ние. В Увода е предоставен обзор на наблюдателните данни за астрофизичните струи, както и теоретични
работи посветени на КНМ, в глава 3 са обсъдени основните свойства на конфлуентните функции на Хойн
нужни за работата, в глава 4 са представени изследванията по основните задачи от дисертацията. В
заключението са обобщени основните резултати в дисертацията, в приложението са представени новият
алгоритъм за търсене на корени на трансцедентни системи 2 уравнения с 2 неизвестни, числените тестове
за неговата приложимост в различни задачи, както и физически приложения.

Фигурите в автореферата съответстват на фигурите в дисертацията.

2. Кратко изложение по дисертацията

Глава 1. Увод. В глава 1 са представени наблюдателните данни свързани с ГИ, основните проблеми на
описващите ги теоретичните модели, както и някои резултати от числени симулации на ГИ. Направен е и
кратък обзор на КНМ, представени в светлината на липсващите експериментални резултати от детекти-
рането на гравитационни вълни от работещи гравитационни детектори, както и възможните приложения
на получените спектри. Формулирани са и основните цели в дисертацията.

Глава 2. Конфлуентни уравнения на Хойн и техните решения. Функциите на Хойн се появяват
с увеличаваща се честота в модерната физика. Например, те се появяват в уравнението на Шрьодингер
с анхармоничен потенциал, във водната молекула, в ефекта на Старк, в различни квантови феномени
свързани с отблъскването и привличането на нивата, в теорията на лунните движения, в гравитационната
физика на скаларни, спинорни, електромагнитни и гравитационни вълни в метриките на Шварцшилд и
Кер, в кристалните материали, в триизмерните вълни в атмосферата и т.н. Заради тяхното широко
приложение ([4],[5])– от квантова механика до астрофизика, те могат да се счетат за наследниците на
хипергеометричните функции от 20-ти век.

Обяснението за тази ситуация е просто - в естествените науки, физиката в частност, обикновено се
започва изучаването на даден феномен чрез равновесното му състояние. Изучавайки малки отклонения
от него в линейно приближение и накрая отдалечавайки се много от равновесието, сме принудени да
вземем предвид нелинейните феномени. Знае се, че за да се опишат вълнови процеси (като тези в кванто-
вата механика), свързани с даден линеен феномен от класическата физика (като класическата механика),
трябва да използваме хипергеометричните функции, поради което и те са така добре изучени. Според
теоремата на Славянов [5], ако изучаваме нелинейни класически феномени, описани от елиптични функ-
ции, или дори от функции от типа на уравнения на Пенлеве, съответните вълнови задачи могат да бъдат
решени точно в термини на функции на Хойн. Тъй като уравненията на Пенлеве могат да се считат като
хамилтонияни за голям клас от нелинейни класически задачи, може да се очаква бързо увеличаване на
употребата на функциите на Хойн във физиката и другите естествени науки.

Тяхната математическа сложност, обаче, прави работата с тях сериозно предизвикателство и числено
и аналитично. Функциите на Хойн са единствените локални Фробениусови решения на линейно диферен-
циално уравнение от втори ред от фуксов тип [5, 6, 7, 8], което в общия случай има 4 регулярни особени
точки. Две или повече от тези особени точки могат да се слеят в ирегулярна особена точка водейки до
диференциални уравнения от конфлуентен тип и техните решени: конфлуентна функция на Хойн, бикон-
флуентна функция на Хойн, двойноконфлуентна функция на Хойн и триконфлуентна функция на Хойн.
Функциите на Хойн обобщават хипергеометричната функция (и също включват функциите на Ламе,
Матьо и сфероидалните вълнови функции [5, 8]) и някои техни употреби могат да бъдат намерени в [5]
и [9].

Въпреки все повечето статии посветени на тези уравнения и техните решения, теорията на тези функ-
ции е непълна. Скорошни аналитични работи могат да се намерят в [10], но основният нерешен проблем
остава – проблемът за връзката на функциите на Хойн – ако имаме две двойки локални решения, всяка
двойка валидна около различна особена точка, не са известни коефициентите, с които те могат да бъ-
дат свързани [5]. Също така, липсва интегрално представяне аналогично на това на хипергеометричната
функция.

Числено, единственият пакет по настоящем работещ с функциите на Хойн е maple. Други методи за
пресмятане на тези функции в общия случай не са известни. Използването на тези функции в maple не е
безпроблемно, най-вече защото алгоритъма пресмятащ функциите на Хойн е скрит в ядрото и не може да
се променя от потребителя. Допълнителен проблем е производната на функциите на Хойн, която извън
областта |z| < 1, има точност, много по-ниска от тази на самите функции. Освен това в някои случаи няма
удобни рекурентни редове, чрез които да се пресметне функцията бързо и се налага числено интегриране,
което в комплексната равнина може да бъде бавно в сравнение с хипергеометричната функция.

Въпреки числените проблеми, функциите на Хойн предоставят много възможности пред модерната
физика. Например, те се срещат в задачите за намиране на КНМ на невъртящи се и въртящи се черни
дупки, които могат да се считат за математически за аналог и обобщение на проблема с водородния атом.
В тази глава се дават основните свойства на функциите на Хойн нужни за целите на дисертацията.



5

2.1 Конфлуентно уравнение на Хойн. Конфлуентното уравнение на Хойн е обикновено линейно дифе-
ренциално уравнение от втори ред от типа на Фукс [5, 6, 7, 8] с 2 регулярни особени точки (z = 0, 1) и
една ирегулярна (z = ∞) ([11]):

(1)
d2

dz2
H (z)+

(
α +

β+1
z

+
γ + 1
z−1

)
d

dz
H (z)+

(
µ

z
+

ν

z−1

)
H (z)=0.

Неговите единствени локални Фробениусови решения, регулярни в близост до регулярната особена точка
z = 0 и нормализирани да са равни на 1 в нея (HeunC(α, β, γ, δ, η, 0) = 1) се наричат конфлуентни функции
на Хойн (за повече подробности виж [5], както и [12], [10]).

Тогава, общото решение на у-е. (1) в означения на maple е:

(2) H (z)=C1 HeunC (α, β, γ, δ, η, z)+C2 z−βHeunC (α,−β, γ, δ, η, z) ,

където δ = µ + ν − αβ+γ+2
2 и η = α(β+1)

2 − µ − β+γ+βγ
2 .

Използвайки s-хомотопична трансформация (такава която запазва каноничния вид на конфлуентното
уравнение на Хойн), могат да бъдат получени 16 класа от точни локални Фробениусови решения от вида:

(3) H = eσα
α±z±

2 z
σβ

β±
2

± z
σγ

γ±
2

∓ HeunC (σαα±, σββ±, σγγ±, δ±, η±, z±) ,

където σα, σβ , σδ = ±1, и параметрите се променят като: α+, β+, γ+, δ+, η+ → α−, β−, γ−, δ−, η− for r+ → r−
([7, 8, 5, 11]).

2.2 Развитие в ред около регулярните особени точки z = 0, 1. В единичната сфера |z| < 1, решението
на у-е. (1) може да бъде намерено като степенен ред от типа:

(4) y(z) =
∑
ν≥0

cνzν+ρ.

като коефициентите се получават от у-е. (1), чрез тричленната рекуренция ([8]):

ρ(ρ + β) = 0

c1(ρ + 1)(β + ρ + 1) − c0(η +
β

2
+

1
2
(γ − α)(β + 1) + ρ(ρ + 1 + β + γ − α)) = 0

cν+2C2 − cν+1C1 + cνC0 = 0, ν ≥ 0(5)

където C2 = (ρ + ν)(ρ + ν + β), C0 = (ρ + ν)α + δ +
1
2
α(β + γ + 2)

C1 = η +
β

2
+

1
2
(γ − α)(β + 1) + (ρ + ν + 1)(ρ + ν + 2 + β + γ − α).

Ако β е нецяло, тогава с HeunC(α, β, γ, η, z) се означава решението отговарящо на ρ = 0, за което
c0 = 1. За ρ = −β, се получава друго линейно независимо решение на същото уравнение, а именно
z−βHeunC(α,−β, γ, δ, η, z). Тези две решения влизат в общото решение на ДУ – у-е. (2).

Това развитие важи само за единичната сфера |z| < 1. Извън нея няма подходящи развития в ред и
затова се използва числено интегриране.

2.3. Асимптотика на z → ∞. Следвайки [8], асимптотиката се дефинира като:

H1(α, β, γ, η, z) ∼ z−( β+γ+2
2 + δ

α )
∑
ν≥0

aν(α)
zν

(6)

H2(α, β, γ, η, z) ∼ z−( β+γ+2
2 − δ

α )e−αz
∑
ν≥0

eν(α)
zν

(7)

в областта −π − arg(α + η) ≤ arg(z) ≤ π − arg(α − η).
Коефициентите aν(α) и eν(α) се задават чрез:

a0 = 1,−αa1 + m(α)a0 = 0

− α(ν + 2)aν+2 + (m(α) + (ν + 1)
(

ν + 2 + α +
2δ

α

)
aν+1+(

β2

4
−
(

γ + 2
2

+
δ

α

)2

+ ν(ν + 1) − ν

(
2δ

α
+ γ + 1

))
aν = 0, ν ≥ 0

където eν(α) = aν(−α), ν ≥ 0 и m(α) = η − γ2

4 − β2

4 + α
2 (γ + 1) + δ

α ( δ
α + 1 + α).

В дисертацията се използва само първият член от това асимптотично развитие (≈ 1).
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2.4. Полиномиални решения – δN и ∆N+1 условия. За определени стойности на параметрите α, β, γ, δ, η,
конфлуентната функция на Хойн се свежда до полином от общ вид (крайно развитие в ред на Тейлър
умножено по елементарни функции [12]), който задава интересни физични гранични условия.

Условията за полиномиалност гласят:
δ

α
+

β + γ

2
+ N + 1 = 0,

∆N+1(µ) = 0.

Тук, цялото число N ≥ 0 е степента на полинома, а ∆N+1(µ) е тридиагонална детерминанта зададена
в [12], [10]. Първото условие ще наричаме δN -условие и то е еквивалентно на C0 = 0 (у-е. 5, за ρ = 0 и
ν = N). Второто условие е еквивалентно на cν+1(α, β, γ, δ, η) = 0. Изпълняването на двете условия значи,
че степенното развитие се отрязва след неговия N -ти член и всички следващи членове (с n > N) са нула.

2.5 Производни на конфлуентната функция на Хойн. Важно нововъведение публикувано наскоро в рабо-
тите на Физиев [10] е аналитичната връзка позволяваща пресмятането на производни на конфлуентната
функция на Хойн в някои специални случаи, избягвайки проблемите в численото диференциране на
Maple. Тази формула важи за параметри на конфлуентна функция на Хойн, които удовлетворяват δN

условието:
δ

α
+

β + γ

2
+ N + 1 = 0.

В този случай, ако се разглеждат две решения на диференциалното уравнение на Хойн, които са регу-
лярни в z = 0 и нормирани към 1 в тази точка, тогава тези две решения са конфлуентните функции
на Хойн: HeunC(α, β, γ, δN , η, z) и HeunC(α(N + 1), β(N + 1), γ(N + 1), δN (N + 1), η(N + 1), z), за които е
изпълнено тъждеството:

dN+1

dzN+1
HeunC(α, β, γ, δN , η, z) = (N + 1)!vN+1(α, β, γ, δN , η)×

× HeunC(α(N + 1), β(N + 1), γ(N + 1), δN (N + 1), η(N + 1), z)(8)

Тук, vN+1 е (N+1)-тия коефициент в реда на Тейлър (у-е(4)) и δN = −α((β + γ)/2 + N + 1). Също
е използвана трансформацията {α, β, γ, δN , η} → {α(n), β(n), γ(n), δN (n), η(n)} и α(n) = α, β(n) = β +
n, γ(n) = γ + n, δ(n) = δ + nα, η(n) = η + n

2 (n − α + β + γ) за n = N + 1.
Макар и тази формула да важи само за описаните специфични случаи, някои от тях се срещат в

уравненията на Тюколски. Поради това, тя може да се ползва като алтернативен начин за пресмятане
на производните и за следене на точността на производните в Maple.

Глава 3. Уравнения на теорията на пертурбациите и техните решения. В тази глава са въведени
диференциалните уравнения описващи линейните пертурбации на въртящи се и невъртящи се черни
дупки.

3.1. Въртящи се черни дупки. Метриката на Кер описва въртящо се компактно масивно тяло ([13]): точно
ако обекта е черна дупка, и приблизително – за други обекти.

В координати на Боайе-Линдкуист, при c = G = 1 метриката на Кер е:

ds2 = (1 − 2Mr/Σ)dt2 + 4Mar sin2 (θ) /Σdtdϕ − (Σ/∆)dr2

−Σdθ2 − sin2(θ)
[
r2 + a2 + 2Ma2r sin(θ)/Σ

]
dϕ2(9)

с ∆ = r2 − 2Mr + a2, Σ = r2 + a2 cos2 θ. Тук M е масата на обекта, а a е ротационен параметър свързан с
ъгловия момент на обекта чрез a = J/M . Метриката зависи само от тези два параметъра a и M , което в
случая на въртящи се черни дупки се описва от теоремата за “липса на коса на черните дупки”.

За a < M , метриката на Кер има два реални хоризонти r±=M±
√

M2−a2 като в дисертацията работим
във външния регион r > r+, който е линейно стабилен. Това важи за a < M . За голи сингулярности a > M
и r± са комплексни. Когато се наложат гранични условия тип черна дупка, за a < M метриката на Кер
описва въртяща се черна дупка. Граничната стойност a = M описва екстремална черна дупка, за която
r+ = r− = M и с която ние няма да работим. За a > M черната дупка на Кер (ЧДК) се превръща в гола
сингулярност.

Промяната в метриката дължаща се на промяната на параметъра a може да се види в промя-
ната на топологията на ергоповърхнините в метриката на Кер (Фиг. 1). Ергоповърхнините се дефи-
нират като gtt = −

(
1 − 2Mr

r2+a2 cos2(θ)

)
= 0, което задава стационарната гранична повърхност r+

E , с

r±E = M ±
√

M2 − a2 cos(θ)2. Както се вижда от Фиг. 1, за a растящо от a < M към a > M се наб-
людава преход от ергосфера към ерготор.

От математична гледна точка е по-естествено да се говори за безразмерен параметър b = M/a ∈ [0,∞),
за който b = 1 е точка на бифуркация. Когато b расте от 0 до ∞, ерготорът (b ∈ (0, 1)) бифуркира в точката
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a) b) c)

Фигура 1. Графика на ергоповърхнините за a) ЧДК: a < M , b) екстремален случай:
a = M и c) гола сингулярност: a > M . Вижда се пръстенната сингулярност на метриката
на Кер и промяната в топологията поради прехода от ергосфера към ерготор

b = 1 към две ергосфери (b = (1,∞)). Точката b = 0 отговаря на пръстената сингулярност, а в b = ∞ се
осъществя преход към топология на Шварцшилд.

Еволюцията на линейните пертурбации с различен спин (| s |= 0, 1/2, 1, 3/2, 2) на фона на метрика
на Кер за пръв път са намерени от Тюколски и се описват с главното уравнение на Тюколски [14].
Това уравнение обединява всички интересни за физиката пертурбации sΨ(t, r, θ, ϕ) написани в термини
на скалари на Нютон-Пенроуз и описва пълно много физични феномени ([15]). Най-важните спинове за
астрофизиката са: s = ±1 описващ ЕМ пертурбации и s = ±2 описващ гравитационни пертурбации.

Извод на главното уравнение на Тюколски. В дисертацията е изведено уравнението следвайки работите
на Тюколски в случай на ЕМ и гравитационнни пертурбации.

Радиално и ъглово уравнение на Тюколски. В координати на Боайе-Линдкуист, това уравнение може да
бъде решено чрез разделяне на променливите чрез полагането:

Ψ = ei(ωt+mϕ)S(θ)R(r),

където m = 0,±1,±2 . . . за цели спинове и ω = ωR+iωI е комплексната честота, която заедно с параметъра
E е константа на разделянето. Условието за стабилност изисква ωI > 0, за да може пертурбациите да
затихват с времето. Тогава извършвайки разделянето се получават Ъгловото Уравнение на Тюколски
(TAE) и Радиалното Уравнение на Тюколски (TRE):

(10)
[(

1−u2
)
Slm,u

]
,u

+
[
(aωu)2+2aωsu+sElm−s2 − (m+su)2

1−u2

]
Slm = 0,

и

(11)
d2Rω,E,m

dr2
+ (1 + s)

(
1

r − r+
+

1
r − r−

)
dRω,E,m

dr
+

+

(
K2

(r − r+) (r − r−)
− is

(
1

r − r+
+

1
r − r−

)
K − λ − 4 isωr

)
Rω,E,m

(r − r+)(r − r−)
= 0

където ∆ = r2 − Mr + a2 = (r − r−)(r − r+), K = ω(r2 + a2) − ma, λ = E − s(s + 1) − a2ω2 − 2amω и
u = cos(θ).

Това са обикновени линейни диференциални уравнения от втори ред с 2 регулярни особени точки
и 1 ирегулярна. За TRE регулярните особени точки са r±, а r = ∞ е ирегулярната. Тук пръстената
сингулярност r = 0, θ = π/2 не е особена точка за уравнението и не играе роля в неговите решения (което
се вижда лесно в у-е. (10) и у-е(11)).

За a ̸= M , тези уравнения се свеждат до уравнения от типа на Хойн и се решават чрез конфлуентни
функции на Хойн (за ЕМ случай s =−1, [12], [16], [11], [17, 18], [19]):

R1 (r) = C1 e
α z
2
(
r−r+

)β/2+1/2 (
r−r−

)γ/2+1/2 HeunC
(
α,β,γ,δ,η,−

r−r+

r+−r−

)
и

R2 (r) = C2 e
α z
2
(
r−r+

)−β/2+1/2 (
r−r−

)γ/2+1/2 HeunC
(
α,−β,γ,δ,η,−

r−r+

r+−r−

)
за случая, r > r+, където:

α = −2 i
(
r+ − r−

)
ω, β = −2 i(ω (a2+r+

2)+am)

r+−r−
− 1,

γ =
2 i(ω (a2+r−

2)+am)

r+−r−
− 1, δ = −2i

(
r+ − r−

)
ω
(
1 − i

(
r− + r+

)
ω
)
,
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η = 1
2

1

(r+−r−)2

[
4ω2r+

4+ 4
(
iω−2ω2r−

)
r+

3+
(
1−4aω m−2ω2a2−2E

)
×(

r+
2+r−

2
)
+4
(
iω r−−2iω r+ +E−ω2a2− 1

2

)
r− r+− 4a2 (m+ω a)2

]
За ъгловата функция S(θ), получаваме следните решения:

S±,s,m(θ) = eα z±(θ) (z±(θ))β/2 (z∓(θ))γ/2 HeunC (α, β, γ, δ, η, z±(θ))

където

α = ±4 aω, β = s∓m, γ =s±m, δ = ∓4 aωs, η =
m2 − s2

2
±2 aωs−(aω)2−E+s2,

z+(θ) = cos2
(

θ

2

)
, z−(θ) = sin2

(
θ

2

)
= 1 − z+(θ).

В общия случай има две линейно независими решения на ТАЕ, но специално внимание трябва да се
отдели на случая s ∈ Z – когато |s − m| ∈ Z и второто линейно независимо решение включва интеграл
от конфлуентната функция на Хойн.

За да се фиксира физиката на задачата се налагат подходящи гранични условия, от които следва
спектъра – E и ω.

2.0.1. 3.2 Невъртящи се черни дупки. Линеаризираните пертурбации на метриката на Шварцшилд се
описват чрез уравнението на Редже-Уилър (RWE) и уравнението на Зерили (ZE) или чрез радиалното
уравнение на Тюколски (TRE) в границата a → 0. В дисертацията разглеждаме само спектъра получен
от RWE и TRE.

Решенията на ъгловото уравнение в двата случая се получават от TAE за a = 0:

S(θ)=(cos(θ)−1)(cos(θ)+1)LegendreP(l, 2, cos(θ))=0(12)

където θ ∈ [0, π] е ъгълът.
При стандартно полагане, Φ = R(r)ω,s,le

iωt, за M = 1/2, RWE е ([3]):

(13)
d2

dr2
R(r)ω,s,l + (ω2 − Vs,l)R(r)ω,s,l = 0,

където потенциалът е равен на: Vs,l =
(
1 − 1

r

) ( l(l+1)
r2 + 1−s2

r3

)
. Това уравнение също има 3 особени точки,

2 регулярни r = 0 и r = 1, и една ирегулярна r = ∞.
Решенията на това уравнение в термини на конфлуентната функция на Хойн в случая на гравитаци-

онни пертурбации (s = −2 и M = 1/2) са [11]):

R(r) =C1r
γ/2+1(r − 1)β/2e

αz
2 HeunC(α, β, γ, δ, η, z)+

C2r
γ/2+1(r − 1)−β/2e

αz
2 HeunC(α,−β, γ, δ, η, z)(14)

където стойностите на параметрите α, β, γ, δ, η са ([11, 16]):

α = −2 iω, β = 2 iω, γ = 4,

δ = −2ω2, η = 4 − l − l2 + 2 ω2,

z = 1 − r

Използвайки същото стандартно полагане, Φ = R(r)eiωt, за M = 1/2, a = 0, за TRE при s = −2
получаваме:

(r − r+) (r − r−)
d2

dr2
R (r)+(1 − 2 r)

d

dr
R (r)+

+
(

ω2r4− 2iω r2 (2 r−r−−r+)
(r−r+) (r−r−)

+8 iω r−A

)
R (r)=0,

със съответни решения:

R(r) = C1r
γ(r − 1)β/2+1e

αz
2 HeunC(α, β, γ, δ, η, z) + C2r

γ(r − 1)−β/2+1e
αz
2 HeunC(α,−β, γ, δ, η, z)(15)

при параметри:

α = −2 iω, β = −2 − 2 iω, γ = 2,

δ = −4iω − 2 ω2, η = 2 ω2 + 4iω − A

z = 1 − r

Тук A = E − s(s + 1) = l(l + 1) − s(s + 1) е константата на разделянето.
Вижда се, че параметрите за решенията на двете уравнения са различни и затова е нужно да се провери

дали спектърът съвпада.
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Глава 4. Числени резултати.

4.1 КНМ на невъртящи се черни дупки. В тази секция са разгледани КНМ за Шварцшилдова
черна дупка (ЧД) получени числено от точните решения на RWE и TRE в термини на
конфлуентната функция на Хойн за случая на гравитационни пертурбации s = −2. За първи
път са получени КНМ от TRE в този случай и са намерени да съвпадат с известните КНМ от
RWE с точност поне 6 цифри. Изследвана е и зависимостта на КНМ от разрезите в точните
решения, чрез малки вариации във фазовото условие (с помощта на ϵ-метода).

За първи път, модата n = 8 е получена директно от спектралното условие върху точните
решения на RWE и TRE и е получено, че има ненулева реална част, което доказва, че тази
мода не е алгебрично специална и при промени на ϵ има поне 6 постоянни цифри.

По-подробно, изучаването на КНМ на черни дупки (ЧД) има дълга история [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].
Причината за този интерес е, че КНМ предлагат директен начин за изучаване на важни свойства на
физиката на компактните масивни обекти, без усложненията на пълните триизмерни симулации на об-
ща относителност. Например, сравнявайки теоретично получените гравитационни КНМ със честотите на
гравитационните вълни, могат да бъдат потвърдени или отречени хипотезите за природата на централ-
ния двигател на множество астрофизични обекти – черни дупки, суперспинари (голи сингулярности),
неутронни звезди (НЗ) и т.н. [27, 28, 29, 30, 31, 32].

За да бъдат намерени КНМ, трябва да се решат линейни диференциални уравнения от втори ред
описващи линеаризираните пертурбации на метриката: уравнението на Редже-Уилър (RWE) или урав-
нението на Зерили (ZE) за Шварцшилдова метрика или радиалното уравнение на Тюколски (TRE) за
метриката на Кер и върху решенията да се наложат подходящи гранични условия – т.нар. гранични ус-
ловия тип черна дупка (вълни влизащи в хоризонта и също така в безкрайност – гранично условие на
Зомерфелд)[20, 21]. Освен това се изисква условие за регулярност върху ъгловата част от решенията.
Така се решава свързана задача с два комплексни спектрални параметъра – честотата ω и константата
на разделянето E (E = l(l +1) – реална за невъртящи се ЧД с l – ъгловият момент на пертрурбацията) –
решена за първи път от Чандрасекар & Детуелер[20] и Тюколски и Прес [33] и по-късно доразвита чрез
метода на непрекъснатите дроби на Ливър [34].

Поради сложността на диференциалните уравнения, те досега са решавани приблизително или числено
срещайки сериозни трудности [20] и ограничения. Тези уравнения (RWE, ZE и TRE), могат да се решат
точно в термини на конфлуентната функция на Хойн както е направено за пръв път в [3, 11, 10, 16].
Тогава граничните условия се налагат директно ([3, 32]) и получената система от спектрални уравнения
((12) и (16)) включващи конфлуентната функция на Хойн могат да бъдат решени числено, чрез специално
създадения за целта нов метод (двумерното обобщение на метода на Мюлер [35]), който решава системи
от 2 трансцедентни уравнения на 2 комплексни променливи.

4.1.1 Общ вид на уравненията
Едното от уравненията, които трябва да бъдат решени е TAE за a = 0, у-е. (12). КНМ трябва да са

независими от избора на ъгъл θ в спектралните условия, ние използваме θ = π − 10−7.
Общият вид на радиалните уравнения се получава от точните решения на RWE и TRE (у-е. (14) и у-е.

(15)), върху които са наложени гранични условия тип черна дупка [11, 32]. Те са частен случай на тези
за въртящи се черни дупки и ще бъдат разгледани подробно по-късно.

След налагане на тези граничните условия получаваме:

R = rp
∞HeunC(α, β, γ, δ, η, 1 − r∞) = 0,(16)

при стойност на параметрите α, β, γ, δ, η и p съответно:
(1) За решенията на RWE:

α = −2 iω, β = 2 iω, γ = 4, δ = −2ω2, η = 4 − l − l2 + 2 ω2,

r∞ = 20 e−i(1/2 (1+ϵ)π+arg(ω)), p = 3

(2) за TRE:

α = −2 iω, β = 2 + 2 iω, γ = 2, δ = −4iω − 2ω2, η = 2 ω2 + 4iω − A,

r∞ = 20 e−i(1/2 (1+ϵ)π+arg(ω)), p = 5

където A = l(l+1)−s(s+1) е константата на разделянето. Тук радиалната променлива е избрана
|r∞| = 20 което се оказва добро числено приближение на актуалната безкрайност ([11, 16]).

4.1.2 Епсилон-методът
За стойности на параметрите α, β, γ, δ, η от общ тип, конфлуентната функция на Хойн

HeunC(α, β, γ, δ, η, z) има точки на разклонение в комплексната z-равнина в особените точки z = 1 и
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z = ∞. В пакета maple , като разрез е избран полубезкрайният интервал (1,∞) по реалната ос. Бли-
зостта до този разрез може да отмести някои моди или те да изчезнат, тъй като сменяйки фазите на
комплексната променлива r, правим преход към друг лист на многозначната функция. За да се контро-
лира този процес се използва ϵ-метода, чрез който може да се намери правилния лист и да се остане на
него. Това се прави като се въвежда малък параметър (|ϵ |<1) във фазовото условие arg(r)+arg(ω)=−π/2
(дефиниращо направлението на най-бързото спускане [3]).

Пример как ϵ-метода мести разрезите в решенията на радиалните уравнения се вижда на Фиг. 2 и Фиг.
3, където е изобразена функцията R решение на TRE за различни ϵ.

(а) ϵ = −0.1 (б) ϵ = −0.05 (в) ϵ = 0

(г) ϵ = 0.05

Фигура 2. Триизмерни графики на функцията F2 = R(ω, ϵ)RWE за ϵ =
0.05, 0,−0.05,−0.1. Стената характерна за разреза на многозначна функция се мести от ϵ
наляво (ϵ < 0) или надясно (ϵ > 0)

Фигура 3. Функцията F2 = R(ω, ϵ)RWE за ϵ = −0.05,ϵ = 0 и ϵ = 0.05 мащабирана около
очаквани корени. Вижда се промяната на профила на корените когато разрезът се мести

4.1.3 Числени резултати
Ъгловата функция (12) може да бъде решена отделно и нейните решения са l = 2, 3, . . .. Ние разглеж-

даме само първата стойност l = 2. Ако спектърът се търси чрез решаване на системата [(12), (15)], при
сметки с 15 цифри точност (и 32 цифри софтуерна плаваща запетая), се получава l = 1.99(9)+1×10−17i,
с първата различна от 9 цифра 17.

Числените резултати за честотите в двата случая могат да бъдат намерени в дисертацията. От нея се
вижда, че честотите за двата вида уравнения TRE и RWE съвпадат с поне 6 цифри. Сравнение с вече
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Фигура 4. Графика на контурите на функцията F2 = R(ω, ϵ)TRE за ϵ =
−0.08,−0.05, 0, 0.05. Отново се вижда появата и движението на разрезите

публикуваните честоти на Андерсон ([36]), публикувано в [35] показва, че разликата между честотите е
по-малка от 5 × 10−8.

Има два важни резултати от това изследване. Първо и за RWE и за TRE, мода номер 8 има малка, но
ненулева реална част. Според Ливър, тази мода трябва да е равна на 0 + 3.998000i [34], с точно нулева
реална част и имагинерна част 4i, ако отговаря на т.нар. алгебрично специална мода (АС мода, виж [20]).

За тази мода, методът на Андерсон не е приложим и тя е изключена от неговите разглеждания. За
обзор на тази тема виж [26, 25]. Теоретично, деветата мода (n = 8) трябва да е чисто имагинерна и равна
на 4i, ако отговаря на АС случая. В нашите резултати, въпреки че методът работи и с чисто имагинерни
числа, реалната част на деветата е различна от нула и има поне 7 стабилни знака при промяна на ϵ в
интервалите обсъдени по-долу. Това показва, че тази мода не отговаря на хипотезата за АС мода, което
трябва да се очаква след като АС модите отговарят на различни гранични условия ([37]).

Вторият важен резултат е зависимостта на получените честоти ωn от ϵ. Използвайки ϵ-метода, могат
да бъдат получени интервалите за ϵ, в които всяка мода може да бъде намерена. Те съвпадат за RWE и
TRE и най-общо, интервалът за всяка мода се стеснява с увеличаването на n. Докато за първите 5 моди
е възможно да се намерят ωn = ±|ℜ(ωn)| + ℑ(ωn)i за положителни и отрицателни ϵ в даден интервал,
за n > 4, (но n ̸= 8) модите с позитивна реална част могат да бъдат намерени само с отрицателни ϵ и
зависимостта става ωn(ϵ) = −sgn(ϵ)|ℜ(ωn)| + ℑ(ωn)i.

Модата n = 8 има различно поведение – за ϵ ∈ [−0.75,−0.1], се намира мода с отрицателна реална
част и обратно, т.е. ωn=8 =sgn(ϵ) 0.030649006 + 3.996823690i.

Така получената зависимост ωn(ϵ) изисква подробно изследване. Подобни резултати за n = 8 са споме-
нати също в [37, 38] (както и в [25]), където е предложено, че има две симетрични спрямо имагинерната ос
АС моди, които са свързани с разрез в асимптотиката на RWE потенциала, когато ω е чисто имагинерна.
Използвайки ϵ-метода приложен към асимптотиката на конфлуентната функция на Хойн, мястото на
разрез на реалната ос може да бъде получено като функция на ϵ и може да бъде визуализирано чрез
графика на решението R±. Следователно, използвайки конфлуентната функция на Хойн и ϵ-метода може
да се изследва директно влиянието на разреза в комплексната r-равнина върху спектъра, нещо което не
може да бъде директно направено чрез метода на непрекъснатите дроби.

Допълнително изследване на зависимостта ℜ(ωn)(ϵ) (или ℑ(ωn)(ϵ)) в съответните интервали за епсилон,
показва, че и за RWE и за TRE, че ако тя бъде приближена към периодична функция с амплитуда A
и период L, те ще се променят с n по нетривиален начин (Фиг.5 и Фиг. 6). За n < 4, ATRE ≈ 10−6 ≈
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103 × ARWE , LRWE ≈ LTRE ≈ 0.4. За n ≥ 4, зависимостта на A и L от n стават по-изразени, като за
n = 10, ARWE ≈ 10−6, LWRE ≈ 0.6 и ATRE ≈ 10−8, LTRE ≈ 0.05.

(а) (б)

(в) (г)

Фигура 5. Графика на мащабираните КНМ от двете уравнения в съответните интервали
по ϵ a)RWE n = 0..3 b)TRE n = 0..3 c) RWE n = 4..10 d)TRE n = 4..10. Вижда се, че
докато за n = 0..3 КНМ за двете уравнения дават подобни резултати, за n > 4, вариациите
в честотите от TRE са на по-малък мащаб и много по-хаотични
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(а) (б)

(в)

Фигура 6. Графики на abs(ω)(ϵ), където линията отговаря на TRE модите, а точките
– на RWE модите за a) n=3, b) n=8, c) n=10. Вижда се еволюцията на амплитудите и
периодите в двата случая с увеличаването на n от 3 до 10

4.2 Електромагнитни квазинормални моди от черна дупка на Кер. От скорошните развития в об-
ластта на гравитационните вълни е ясно, че намирането на електромагнитен (ЕМ) придру-
жител на тези събития може да се окаже изключително полезно. Тогава е нужно по-добро
разбиране на фундаменталната физика на квазинормалното звънене. В тази секция разг-
леждаме нов подход за намирането на КНМ на въртящи се черни дупки основаващ се на
директното решаване на системата получена от аналитичните решения на TRE и TAE в
термини на конфлуентни функции на Хойн. Този подход има предимството да бъде по-
традиционен, тъй като съответните гранични условия се налагат директно върху точни-
те аналитични решения и следователно, той позволява по-добро разбиране на определени
свойства на ЕМ КНМ и физиката, която те предполагат.

Показано е, че използвайки този подход, могат да бъдат възпроизведени честотите по-
лучени от други автори, но без да се разчита на приближени методи. Особено важна е
способността да се налагат гранични условия директно върху решенията на диференциал-
ните уравнения. Изискваме стандартни условия за регулярност върху TAE и изследваме
подробно радиалните гранични условия (тип черна дупка). Критична в тях е употребата на
направлението на най-бързо слизане, което осигурява чисто излизащи вълни на безкрай-
ност. Чрез малки отклонения от това направление (и фазовото условие, което то определя),
е възможно да се мести разрезът в решенията на радиалното уравнение и така да се изу-
чи ефекта му върху получения спектър. Макар това движение да няма значителен ефект
върху ниските моди n < 3, за по-високите моди то води до значителни отклонения от вече
публикуваните честоти. Това поведение се наблюдава за модите с m = 0, 1, 2 и l = 1, 2. Това
наблюдение повдига важен въпрос: кои са електромагнитните КНМ, с които трябва да се
сравняват наблюдателните данни. Също интересно е, че макар ϵ-методът да води до значи-
телни промени в честотите ωm,n, той има значително по-малък ефект върху константите на
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разделянето Em,n, които тук са намерени за пръв път директно като решение на двумерната
система без никакви предварителни приближения.

В тази секция пристъпваме към численото решение на двумерната система от две трансцедентни
уравнения с две комплексни променливи, която определя електромагнитния КНМ спектър. Това може
да бъде направено благодарение на новия метод разработен специално за случая и приложен първо към
невъртящите се черни дупки (за s = −2), а именно двумерния метод на Мюлер описан в приложението).

Численото решаване на системата от спектрални уравнения получени от точните решения е особено
важно за изследване на ефекта на разрезите в радиалната функция, които не могат да бъдат изучени с
метода на непрекъснатите дроби, тъй като там радиалната променлива изобщо не влиза в уравненията и
които не работят с чисто имагинерни честоти ([39], p.8). Разглеждайки уравненията използвани от този
метод, се оказва, че ъгловото уравнение [34] в метода на непрекъснатите дроби съвпада с тричленната
рекуренция дефинираща конфлуентната функция на Хойн в близост, решение на TAE, в близост до
двете регулярни особени точки, u = −1, 1, където u = cos(θ) ([7] у-е. (1.9-1.10). Радиалното уравнение в
метода на непрекъснатите дроби, обаче, се различава от решението на TRE в термини на конфлуентната
функция на Хойн. Това е така, защото в работата на Ливър, редът от който се получават непрекъснатите
дроби е развит по степените на r−r+

r−r−
, докато асимптотичната тричленна рекуренция на конфлуентната

функция на Хойн на безкрайност се развива по степените на 1
r−r−

. В maple, за r >> r+, тези функции
се смятат чрез числено интегриране от втората особена точка r = r+.

4.2.1 Ъглово уравнение на Тюколски
TAE за електромагнитни пертурбации (s = −1) има 16 класа от точни решения S(θ) в термини на

конфлуентна функция на Хойн ([11]). За да се фиксира спектъра, се изисква допълнителна регулярност
на ъгловата част от пертурбацията, която се получава като се вземат едно решение, S1(θ), регулярно около
единия полюс на сферата (θ = 0) и друго, S2(θ), регулярно около другия полюс (θ = π). Тогава, за да са
едновременно регулярни е нужно Вронскианът на двете решения да бъде равен на нула, W [S1(θ), S2(θ)] =
0. Това дава едното спектрално уравнение, в двумерната система, от която се получават КНМ.

Вронскианите използвани за получаване на спектъра са:

W [S1, S2] =
HeunC′(α1, β1, γ1, δ1, η1, (cos (π/6))2)
HeunC(α1, β1, γ1, δ1, η1, (cos (π/6))2)

+
HeunC′(α2, β2, γ2, δ2, η2, (sin (π/6))2)
HeunC(α2, β2, γ2, δ2, η2, (sin (π/6))2)

+ p = 0(17)

където производните са спрямо z и стойностите на параметрите на двете конфлуентни функции на Хойн
са както следва:

За m = 0: α1 = 4 aω, β1 = 1,
γ1 = −1, δ1 = 4 aω, η1 = 1/2 − E − 2 aω − a2ω2 и
α2 = −4 aω, β2 = 1, γ2 = 1, δ2 = −4 aω, η2 =, 1/2 − E + 2 aω − a2ω2, p = 1

(sin(π/6))2

За m = 1: α1 = −4 aω, β1 = 2, γ1 = 0, δ1 = 4 aω, η1 = 1 − E − 2 aω − a2ω2 и
α2 = −4 aω, β2 = 0, γ2 = 2, δ2 = −4 aω, , η2 = 1 − E + 2 aω − a2ω2, p = −4 aω
За m=2: α1 = −4 aω, β1 = 3, γ1 = −1, δ1 = 4 aω, η1 = 5/2 − E − 2 aω − a2ω2 и
α2 = −4 aω, β2 = 1, γ2 = −3, δ2 = −4 aω, η2 = 5/2 − E + 2 aω − a2ω2 и p = 8 − 4aω.

където използваме θ = π/3, тъй като КНМ трябва да се независими от избора на ъгъла θ.
4.2.2 Радиално уравнение на Тюколски
Диференциалното уравнение TRE е от типа на конфлуентен Хойн с r = r± регулярна особена точка и

r = ∞ – ирегулярна. Както беше коментирано в 4.2.2, точката r = 0, θ = π/2 не е особена за това уравнение
и следователно тя не трябва да бъде разглеждана при налагане на граничните условия. Решенията на
TRE за r > r+, са :

R(r)=C1R1(r) + C2R2(r), за(18)

R1(r) = e
α z
2 (r−r+)

β+1
2 (r−r−)

γ+1
2 HeunC(α, β, γ, δ, η, z)

R2(r) = e
α z
2 (r−r+)

−β+1
2 (r−r−)

γ+1
2 HeunC(α,−β, γ, δ, η, z),

където z = − r−r+
r+−r−

и параметрите са:

α = −2 i
(
r+ − r−

)
ω, β = − 2 i(ω (a2+r+

2)+am)

r+−r−
− 1,

γ =
2 i(ω (a2+r−

2)+am)

r+−r−
− 1, δ = −2i

(
r+ − r−

)
ω
(
1 − i

(
r− + r+

)
ω
)
,

η = 1
2

1

(r+−r−)2 ×
[
4ω2r+

4+ 4
(
iω−2ω2r−

)
r+

3+
(
1−4aω m−2ω2a2−2E

)
×(

r+
2+r−

2
)
+4
(
iω r−−2iω r+ +E−ω2a2− 1

2

)
r− r+− 4a2 (m+ω a)2

]
.

Важно е да се отбележи, че така получените решения НЕ могат да бъдат използвани за екстремални
ЧДК(a = M), тъй като в този случай диференциалното уравнение е от двойноконфлуентен тип, и то
трябва да се разглежда отделно.
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За да фиксираме спектъра, е нужно да наложим върху 2 от трите особени точки на TRE (r−, r+,∞)
гранични условия тип черна дупка (т.е. да решим задачата за централен двуточков проблем [5]). Тези
гранични условия бяха разгледани подробно в 4.2.2. От тях следва:

(1) Условие на хоризонта на събитията r+.

За r → r+, от r(t) = r++e
−ℜ(ω)t+const
ℑ(n1,2) → r+, където n1,2 са степените на множителите (r−r+)n1,2

в R1,2, следва, че за m = 0, единственото валидно решение в целия интервал (−∞,∞) е R2, а за
m ̸= 0, решението R2 е валидно за честоти, за които ℜ(ω) ̸∈ (− ma

2Mr+
, 0).

(2) Условие на безкрайност.
За r → ∞, решението е линейна комбинация от влизащо (R←) и излизаща (R→) вълна: R =

C←R←+C→R→, където C←, C→ са неизвестни константи и R←, R→ се намират от асимптотиката
на конфлуентната функция на Хойн ([5, 11]).

За да се осигури само излизаща вълна на безкрайност, е нужно C← = 0.
Това се постига, като първо се намира направлението на най-бързо спускане в комплексната

равнина Cr, за което lim
r→∞

R→
R←

= r−4i ω M+2e−2iω r = 0 клони към нула най-бързо: sin(arg(ω)+

arg(r)) =−1. Това задава връзката r =| r | e3/2iπ−i arg(ω) ([3]) между ω и r, която е точна само за
първия член от асимптотичното развитие на конфлуентната функция на Хойн (т.е. HeunC ∼ 1).

Тогава е достатъчно да се реши:

C←=r
2+i ω+2i m a+i ω

r+−r− HeunC(α,−β, γ, δ, η, z)=0,(19)

за да се определи спектъра {ωn,m, En,m}, с r = 110 e3/2iπ−i arg(ω) (|r| = 110 се използва като
актуална числена безкрайност и M = 1/2).

4.2.3. Епсилон-методът
Уравнение (19) се основава на направлението на най-бързо спускане дефинирано във фазовото условие

arg(r)+arg(ω)=3/2π. Това приближение е избрано пренебрегвайки по-високите членове в асимптотичното
развитие на решението близо до безкрайност, следователно може да се очаква че истинското направление
ще бъде всъщност крива. По принцип спектърът не би трябвало да зависи от тази крива, стига r да
остава в сектора на комплексната равнина, където lim

r→∞
R→
R←

= 0, т.е. докато π < arg(r)+arg(ω)< 2π.
Числено полученият спектър, обаче, зависи по нетривиален начин от тази крива. Усложненията както

вече бе споменато идват частично от появата на разрези в числената реализация на конфлуентната
функция на Хойн в maple, един от които е избран по полубезкрайния интервал (1,∞) върху реалната
ос. Близостта до този разрез води ома ефект върху моди, тъй като радиалната променлива r зависи от
честотата ω, и разрезите се появяват също и в комплексната ω-равнина тъй като радиалната функция
става многозначна.

В случая на въртяща се ЧД, избирането на листа на многозначната функция става чрез следното
фазово условие:

(20) arg(r)+arg(ω)=
3 + ϵ

2
π, |ϵ |<1

Чрез епсилон-метода, може да се променя местоположението на разреза спрямо евентуални корени на
системата, и да се изследва целият сектор π < arg(r)+arg(ω)< 2π , местейки r = |r|ei arg(r) в комплексната
равнина и така да се изследва промяната на спектъра на КНМ ωn(ϵ).

Използвайки ϵ като параметър, са наблюдавани следните разрези в числената реализация на конфлу-
ентната функция на Хойн в maple:

(1) За r–разрезът е по реалната ос. Уравнението на правата на този разрез е: ℑ(ω)/ℜ(ω) = tan(3/2π+
ϵπ/2) = − cot(ϵπ/2). Тази права се върти с промяната на ϵ.

(2) За ℑ(ω) = 0, функцията на комплексния аргумент има разрез за ℜ(ω) = (−∞, 0). Този разрез
оказва ефект за честоти близки до реалната ос, т.е. близо до a = M .

(3) За ℜ(ω) = 0 и ℑ(ω) = 2n , n = 1, 2, 3.., може да се случи ℑ(r) = 0 за определени стойности на
ϵ и така да се достигне разрезът на конфлуентната функция на Хойн върху реалната ос. Това
условие играе роля много близо до имагинерната ос, например за модите считани за специални
при невъртящите се черни дупки.

(4) Допълнителни разрези могат да се появят за ℑ(rk) = 0, за k–нецяло или комплексно (z = 1 − r).
Тези разрези се дължат на числената реализация на конфлуентната функцията на Хойн и могат да
бъдат получени числено. Например, един такъв разрез се наблюдава за ℑ(ω)/ℜ(ω) ≈ tan(1.419 +
ϵπ/2).

4.2.4 Числени алгоритми
Спектралните уравнения които трябва да се решат, за да се получи спектърът ωn,m(a) за M = 1/2 са

у-я. (17) и (19) – двумерна задача за свързаност с два комплексни параметъра ω и E, в двете уравнения
на която се срещат конфлуентната функция на Хойн и нейните производни.
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Такава система не може да се реши със стандартните методи като метода на Нютон или Бройден,
поради лошата числена реализация на производните на конфлуентната функция на Хойн в maple и
необходимостта от добра сходимост. По тази причина, използваме нов метод, а именно двумерния метод на
Мюлер, който има добра сходимост за този тип функции и избягва необходимостта от работа с производни,
тъй като се основава на квадратично обобщение на метода на секущата. Макар в ъгловото спектрално
уравнение(у-е. (17)) да се срещат производни, те се намират в областта, |z| < 1, където те работят добре
за повечето стойности на параметрите и с точност сравнима тази на радиалното спектрално уравнение.
Важно е да се отбележи, че и ω и E се намират директно от спектралната система (у-я. [(17) и (19)]) и с
еднаква точност.

4.2.5 Числени резултати за електромагнитни КНМ
Получените тук резултати са сравнение с “контролни честоти” получени за случая на ЕМ пертурба-

ции на ЧДК от Berti et al. [26, 27] и публикувани на http://www.phy.olemiss.edu/~berti/qnms.html. Тези
честоти са получени с метода на непрекъснатите дроби, който се счита за най-точен към момента за
определяне на КНМ на ЧДК. Тези честоти включват n = 0..6 за l = 1 и n = 0..3 за l = 2 и са означени
ωB

n,m, EB
n,m.

Невъртящи се черни дупки
Когато няма въртене, ЕМ КНМ се получават в двойки симетрични спрямо имагинерната ос честоти

ωn,m = ±|ℜ(ωn,m)| + iℑ(ωn,m) (n = 0, 1.. номерира модата). В този случай E = l(l + 1), l = 1, 2...

(а) l=1 (б) l=1,2

Фигура 7. КНМ за a = 0, за m = 0, 1, 2. Червените ромбове са получени за ϵ = 0, зелените
кръстове – за ϵ = 0.05, цикламените диагонални кръстове – за ϵ = 0.15. Със сини кръгчета
са означени контролните честоти ωB

n,m. Някои точки получени за различни ϵ не могат да
бъдат отличени тъй като съвпадат с повече от 10 цифри

Резултатите за честотите за m = 0, 1, 2 и l = 1, l = 2 могат да бъдат видени на Фиг. 7 a) и b). Те
напомнят на поведението на гравитационните КНМ. Числено сравнение с честотите получени от Berti
et al. показва, че средното отклонение е |ωB

n,m − ωn,m| ≈ 10−10 за първите 4 моди (n = 0..3, l = 1, 2). За
модите с n > 3 (n = 4..6 за l = 1), има неочаквано отклонение: за n = 4, |ωB

4,m − ω4,m| ≈ 0.007 и расте до
|ωB

6,m − ω6,m| ≈ 0.022.
За изучаването на това систематични отклонение използваме ϵ-метода, проверявайки зависимостта на

честотите от малки отклонения във фазовото условие. Резултатите ϵ: 0,±0.05,±0.15 са на Фиг. 7 a) и b).
От там се вижда, че за n > 3, най-доброто съвпадение с контролните честоти ωB

n,m се случва за ϵ = ±0.15,
докато за n < 3 модите получени за различни ϵ са равни и съвпадат с ωB

n,m.
Подобно на гравитационните пертурбации на невъртящи се черни дупки ([40]), зависимостта ω(ϵ) в

електромагнитния случай не е тривиална. Най-важните резултати от нейното изследване са:
(1) Модите ωm,n с n < N , където N зависи от {m,n}, с висока точност, не зависят от ϵ и честоти с

двата знака на реалната част, могат да бъдат получени за всяко ϵ. За модите с n ≥ N , правилото
е ωm,n(ϵ)fin = sgn(ϵ)|ℜ(ωm,n)in| + iℑ(ωm,n)in.

(2) Интервалът за ϵ, в който ωm,n с даден знак на реалната си част може да бъде намерена се стеснява
с увеличаването на n.

(3) Изучаването на ωm,n(ϵ) за ϵ ∈ (−0.8..0.8) показва, че ефектът дължащ се на ϵ може да бъде много
малък в определени интервали, но е над числената грешка.

Въртящи се ЧДК
Получени са резултати за a = [0..M) за |ϵ| = 0, 0.05, 0.15 (като положителните ϵ са използвани за

честоти с положителна реална част и обратното – отрицателни ϵ за честоти с отрицателна реална част).
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Резултатите могат да бъдат видени на фигури 2 − 11.
Когато a ̸= 0, симетрията спрямо имагинерната ос ω1,2

m,n(0) = ±|ℜ(ωm,n)| + iℑ(ωm,n) се губи, но се
заменя от симетрията :

{ℜ(ωj
m,n),ℑ(Ej

m,n),m} → {−ℜ(ωj
m,n),−ℑ(Ej

m,n),−m},

където j = 1, 2 съвпада с горния индекс от ω1,2
m,n(0). Така е достатъчно да се проследи еволюцията на

двойките получени a = 0 за всяко {m,n} , само при m > 0 (тук индекса l се пропуска, за да се опростят
означенията и навсякъде в текста, освен ако не е казано изрично, се сравняват честоти с еднакво l.)

Параметърът ϵ, когато има въртене, има дори по-значителна роля от невъртящия се случай, тъй като
не само транслира модите, но и променя поведението им при увеличаване на въртенето.

Също както в случая a = 0, се вижда, че модите с n < N , ω0
m,n(a), ω0.05

m,n(a), ω0.15
m,n(a)1 съвпадат за

еднакви {m,n} (Фиг. 8), докато, когато n ≥ N , модите ωϵ
m,n получени за различни стойности на ϵ се

различават (Фиг. 9). N зависи от m,n и обикновено за N = 2..4 една от модите (ω0
m,n, ω0.05

m,n, ω0.15
m,n) се

отделя от другите две. Тук обсъждаме предимно честотите, но константата на разделянето Em,n също
зависи от ϵ както може да се види на фигурите.

(а) ℜ(ω0,3)(a) (б) ℑ(ω0,3)(a) (в) ℜ(E0,3)(a)

(г) ℑ(E0,3)(a)

Фигура 8. На фигурите са реалните и имагинерните части на ω0,3(a) и E0,3(a). С червена
линия са означени точките получени за ϵ = 0, със сини кръстове – тези за ϵ = 0.05 и със
зелени ромбове – тези за ϵ = 0.15. Модите получени за трите стойности на ϵ съвпадат

Важно е да се отбележи, че за m = 0, за n ≥ 3, в модите се наблюдават примки (Фиг. 10). Тези примки
изискват по-фина стъпка за графиките и затова тези точки са изрязани от общите графики (Фиг. 11,
Фиг. 12 и Фиг. 15). На Фиг. 15 могат да бъдат видени всички точки на една графика.

От радиалните гранични условия следва, че само честотите, за които е изпълнено ℜ(ω) ̸∈ (0,−m a
2Mr+

)
отговарят на гранични условия тип черна дупка. Фигура 16 a) показва, че всички получени честоти удов-
летворяват това условие. Отклонение от това условие беше забелязано в 4.2.2, където част от струйните
честоти отговарят на гранични условия тип бяла дупка.

От същата фигура се вижда, че в отрицателният сектор на графиката, реалните части на КНМ чес-
тотите с нарастващо n изглежда клонят към линията −m a

2Mr+
, което изисква допълнително изследване

за n > 10. За положителния сектор това поведение не може да се проследи за честоти с високо n близо
до a → M , така че не може да се потвърди наблюдението от [41], че ℜ(ω) = m за a → M .

Получаването на модите в границата a ≈ M може да представлява интерес за сравнение ако елект-
ромагнитните КНМ се сравняват с реални астрофизични обекти, но то е технически трудно, тъй като в

1където ωm,n(ϵ) = ωϵ
m,n за да се избегне объркането с ωm,n(a)
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(а) ℜ(ω0,4)(a) (б) ℑ(ω0,4)(a) (в) ℜ(E0,4)(a)

(г) ℑ(E0,4)(a)

Фигура 9. На фигурите са реалните и имагинерните части на ω0,4(a) и E0,4(a). С червени
линии са точките получени за ϵ = 0, със сини кръстчета – тези за ϵ = 0.05, със зелени
линии – тези за ϵ = 0.15. Точките получени за различни ϵ се различават

Фигура 10. Пример за примки наблюдавани за m = 0. Фигурата показа ω0,3(a) и ω0,4(a),
като червените линии отговарят на ϵ = 0, зелените пунктирани линии – на тези с ϵ = 0.15.
За n = 3, честотите за ϵ = 0, 0.05, 0.15 съвпадат и затова само точките с ϵ = 0 са показани

тази област конфлуентната функция на Хойн в maple става нестабилна. За най-ниските моди, обаче, тя
е достатъчно стабилна в интервала a ∈ [0.49, 0.4995] и резултатите от числените експерименти за m = 1
са показани на Фиг. 17. Както се очаква, за n = 0, за a > 0.91M имагинерната част на честота бързо кло-
ни към нула, следователно за екстремални обекти, пертурбациите ще затихват много бавно. За другите
две моди, тя също изглежда клони към нула, но по-бавно от n = 0. Във физически единици, разликата
между трите моди за a = 0.4995 е само 6Hz (ω1,1 ≈ 1.582kHz), но времето на затихване за първата мода е
приблизително 4.86 пъти по-голямо от това за третата мода и е tdamp

1,1 ≈ 4.2ms за ЧДК с маса M = 10M⊙.
Честотите във физически единици за някои стойности на въртенето могат да бъдат намерени в таблица
в дисертацията.

Алгебрично специални моди и разрези
Алгебрично специалната (АС) мода се получава от условието константата на Старобински да е равна

на нула ([21]) и отговаря на т.нар. тотално-трансмисивни моди (TTM) – моди които се движат само в една
посока: надясно или наляво. В случая на гравитационни пертурбации (s = −2) за невъртящи се черни
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Фигура 11. Графика на комплексните ω0,n(a) и E0,n(a) за a = [0,M) за първите 22 моди
с положителна и отрицателна реална част

Фигура 12. Комплексните ω0,n(a) и E0,n(a) за a = [0,M), l = 2, ϵ = 0

Фигура 13. Реалните и имагинерните части на ω1,n(a) и E1,n(a) за a = [0,M) за модите
n = 6..20. Черният плътен кръг бележи a = 0

дупки, тази мода числено съвпада приблизително с 9-тата предполагаемо чисто имагинерна АС мода, и
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Фигура 14. Комплексните ωm,n(a) и Em,n(a) за a = [0,M), n = 0..3. Със синьо (точки
растящи нагоре с ) е m = 0, със зелено m = 1

Фигура 15. Комплексните ωm,n(a) и Em,n(a) за всички n, за a = [0,M), m = 0, 1, l = 1, 2
n = 0..10

Фигура 16. На фигурите: с червени линии – ℜ(ω1,n)(a) и ℑ(ω1,n)(a) за a = [0,M), n =
0..10 , а със синя пунктирана линия −m a

2Mr+
за m = 1

затова се спекулира, че двете съвпадат (виж [41] за обзор, както и [37, 38]). Числено изучаване на тази
мода в гравитационния случай за ЧДК показва числени особености и необяснени призрачни моди.

За електромагнитни пертурбации, такива моди не могат да бъдат открити, тъй като в границата
a → 0, константата на Старобински не може да стане нула и не зависи от честотата (виж у-е. (60)
[21] p.392). Съществува обаче важен паралел, който може да бъде направен между електромагнитния и
гравитационния случай. За невъртящи се черни дупки, в гравитационния случай, Maassen van den Brink
[37, 38] намира, че особеностите на 9 мода се дължат на разрези в асимптотиката на потенциала на
Редже-Уилър, с който методът на непрекъснатите дроби не може да се справи. Използвайки епсилон-
метода в 4.2.1 показахме, че това наистина е така за гравитационния случай и сега можем да видим,
че това поведение не е ограничено до гравитационния случай, и че разрезите играят ключова роля в
електромагнитните КНМ също.
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Фигура 17. На фигурата: ℜ(ω1,n)(a) и ℑ(ω1,n)(a) за a = [0.49, 0.4995], n = 0, 1, 2, m = 1

Ако ϵ се разгледа като параметър контролиращ местоположението на разреза спрямо определена КНМ
2, използвайки уравненията на разрезите, може да бъде намерен колко близо е даден разрез в комплексна-
та ω-равнина за всяка мода. В гравитационния случай 4.2.1 предполагаемата АС мода е тази с най-малка
реална част и за нея стойността на ϵ, за която се наблюдава скок във функцията е също много малка.
Следователно, може да се очаква, че за тази мода, малки вариации във фазовото условие могат да сменят
листа на многозначната функция и да доведат до различни ω от очакваните.

В ЕМ случая, също може да се намери мода с малка реална част – n = 11 с ℜ(ω0,11) = .0215 (за
ϵ = 0.15), за която скокът във функцията е много близо до имагинерната ос в ϵ = 0.0024. В този случай,
се наблюдава особено интересна зависимост от ϵ – както се вижда на Фиг. 7 a) – за ϵ ≤ 0.05 модата n = 11
отделя горния клон на КНМ от долния, подобно на разделянето дължащо се на n = 8 в гравитационния
случай [25]. Ако обаче се използва ϵ = 0.15, няма такова разделяне. Следователно за ϵ = 0 се вижда
сходство между електромагнитния и гравитационния случай. Това сходство, обаче, се дължи на появата
на разрез в радиалната функция в двата случая и не на някакви специални свойства на въпросната мода
(т.е. на n = 11 за s = −1 и на n = 8 за s = −2). Това е очевидно, след като в ЕМ случая, няма теоретична
причина да се очаква модата n = 11 да бъде алгебрично специална. Нещо повече, когато реалната част
на тази мода е много малка (ϵ ≤ 0.05), нейната имагинерна част се отклонява от стойността 6i и обратно,
при не толкова малка реална част (ϵ = 0.15), имагинерната част клони към 6i, виж Фиг. 7. Следователно,
за всички стойности на ϵ, тази мода се отклонява от чисто имагинерно, цяло число.

Фокусирайки се на странностите наблюдавани в [41] – тъй наречените призрачни моди, изучаването на
честотите в интервала ϵ = −0.9..0.9 за a = 0 показа че наистина, при промяна на ϵ, могат да бъдат полу-
чени честоти “около” дадена мода. Например, за a = 0, n = 2, се намират 3 честоти (тук не разглеждаме
Em,n, която също се различава): 0.3716378885+1.0257637188i, 0.3610740790+1.0392917852i, 0.3495471352+
1.0503751987i (отговарящи на ϵ = −0.22,−0.21,−0.2, съответно), където точността във всички случаи е
15 цифри. Такива примери могат да бъдат намерени за всички моди, като различни корени са намерени
стабилни в различни области на ϵ. В някои случаи, тези числа могат да бъдат считани за зависимост на
честотата от ϵ тъй като прехода между тях изглежда гладък. докато в други случаи, прехода изглежда да
бъде стъпаловиден в мащаба на промяна на ϵ, който сме изучавали. Макар да няма числено обяснение за
това поведение, то изглежда е свързано с разрезите в радиалната функция, които се местят при промяна
в параметъра ϵ. Така дори ако феномена на т.нар. призрачни моди описани в [41] може наистина да се
дължи на числени нестабилности в алгоритъма използван в тази статия ([41]), изследването на корените с
ϵ-метода показва, че подобни резултати могат да бъдат видени и в електромагнитния случай използвайки
доста различен метод. Причините за наблюдаваните странности могат да се дължат на сложния харак-
тер на използваната аналитична функция (на конфлуентната функция на Хойн) в близост до ирегулярна
особена точка r = ∞ в комплексната r-равнина.

Обобщавайки числените странности описани по-горе, употребата на ϵ-метода поставя сериозен въпрос
пред астрофизичните приложения на получените теоретично спектри – ако трябва те да бъдат сравнени
с астрофизични резултати, на кое ϵ трябва да се има довери? В нашите числени експерименти, получихме
както добре-известните честоти получени с метода на непрекъснатите дроби, така и други, значително от-
клоняващи се честоти, с различно поведение спрямо увеличаване на въртенето на черната дупка. И двата
спектъра са стабилни в различни интервали на ϵ, и изискват нов критерий за отсяване на интересните за
физиката моди.

Приложение към тази секция:
1. Представени са таблици с КНМ във физични единици, както и формулите за тяхното получаване.

2r ∼ exp(i arg(ω)) и следователно променяйки ωm,n и ϵ, се променя и положението в r-комплексната равнина
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2. Представени са подробности относно употребата на ϵ-метода за = 0. Накратко, нека зависимостта
на честотата от ϵ да бъде означена с ωϵ

n . Тогава за всяка мода ωn може да се изследва поведението й
в съответния интервал по епсилон. Пример за такова изследване е показан на Фиг.18. Числените данни
показва, че промяната в ωn поради промяна в ϵ става в 11 знак на ωn. Зависимостта ωn,m(ϵ) изглежда
хаотична, но може да се заподозре някакво периодично поведение, амплитудата на което намалява с
увеличаване на n (Фиг.18 a), където се виждат резултатите за n = 0..5).

Допълнителни детайли за ωn,m(ϵ) за n = 7 могат да бъдат видени на Фиг. 18 b).
Това поведение не е изолирано, а се повтаря за всички моди и всички m, дори и когато се включи

въртене.

(а) (б)

Фигура 18. a) Пунктирана линия: средното отклонение ∆11(ωn) = 5× 1011|ωϵ
0,n −ω−0.12

0,n |
for n = 0..5, m = 0 в интервала за ϵ, където ωϵ

n,m има поне 9 стабилни цифри. Непрекъс-
ната линия: широчината на този интервал. И амплитудата и ширината намаляват с n. b)
Зависимостта ℜ(ω0,n)(ϵ) for m = 0, n = 7, a = 0 за ϵ = −0.28..0.18. Средното отклонение е
10−11

3. Представени са подробности относно употребата на ϵ-метода за > 0.
Изучавайки модите n = 0..10 за различни {l,m, n} и ϵ са получени следните резултати:

• Случаят m = 0, l = 1. За моди с n < 4, точките получени за трите стойности на ϵ съвпадат и
могат да се видят на Фиг. 19. Сравнявайки с контролните честоти, се получава ∥ωn,0 − ωB

n,0∥ <

10−10, ∥En,0 − EB
n,0∥ < 10−10.

За n ≥ 4, честотите получени за различни ϵ се разделят, така че две от тях съвпадат (Фиг. 9).
Сравнението с контролните честоти показва, че за ϵ = 0.15 те съвпадат с голяма точност.

Модите с ℜ(ω0,n) < 0, за n > 2 могат да бъдат получени само с ϵ ≤ 0 .
• Случаят m = 0, l = 2.

В този случай, модите получени за ϵ = 0, 0.05, 0.15 се разделят чак за n ≥ 7 и резултатите за
този случай могат да бъдат видени на Фиг. 12.

• Случаят m = 1, l = 1.
Модите получени за трите стойности на ϵ съвпадат за n < 4. Модата n = 4 може да се види на

Фиг. 20. Тук отклонението за различните ϵ е по-ясно изразено от случая m = 0 (Фиг. 9).
Тези резултати показват, че особеностите наблюдавани, когато няма въртене съществуват и при на-

личие на въртене. Нека разгледаме ωϵ
m,n при фиксирано a, например n = 10, a = 0.01. Резултатите в

интервала ϵ = 0.0785..0.088 могат да бъдат видени на Фиг. 22. Освен характерната зависимост ω(ϵ), тук,
за пръв път се вижда, че два корена [ωn, En] на едно и също ϵ (за ϵ ∈ [0.07862..0.088034]), а именно:

[0.0680207667 + 5.1463791539i, 2.0021361645 + 0.0514150701i],

[0.1419210235 + 5.0686957246i, 2.0028302584 + 0.0505980908i].

Вижда се, че тук двете честоти са доста различни една от друга и такъв неочакван резултат все още
очаква своето обяснение.
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Фигура 19. Комплексните ω0,n(a) и E0,n(a) за първите 4 моди n = 0..3, a = [0,M).
Точките получени за ϵ = 0, 0.05, 0.15 съвпадат с повече от 10 цифри и затова само едно ϵ
е показано. Черното плътно кръгче означават a = 0

Фигура 20. Комплексните ω1,4(a) и E1,4(a) за a = [0,M), ϵ = 0 (червени ромбове), ϵ =
0.05(сини кръстчета) и ϵ = 0.15 (зелени линия). Вижда се драматична разлика между
точките получени за различни ϵ

Фигура 21. Комплексните честоти ω1,n(a) за m = 1, l = 1, n = 0..9 за две стойности на ϵ:
ϵ = 0 означен с червени линии и ϵ = 0.15 – със зелени кръстчета. Червената пунктирана
линия показва разреза с уравнение ℑ(ω)/ℜ(ω) ≈ tan(1.419 + ϵπ/2) за ϵ = 0. Вижда се
ефектът на разреза върху модите с n > 3
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Фигура 22. Зависимостта ∆(ω1,10)(ϵ), където с непрекъсната линия е означена реалната
част, а с прекъсната – имагинерната и ∆(ω1,10)(ϵ) = ωϵ

1,10 − ω0.0785
1,10 . На Фигурата е за

ϵ = 0.0785..0.088, a = 0.01. Зависимостта на E1,10(ϵ) е подобна
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4.3. Спектърът на ЕМ струи от черни дупки на Кер и голи сингулярности в теорията на пертурбаци-
ите на Тюколски. В тази секция представяме числените резултати за спектъра на централен
двигател вдъхновен от свойствата на ГИ. За тази цел върху решенията на TRE налагаме
гранични условия тип черна дупка, а върху решенията на TAE – полиномиални условия,
които изискват работа със сингулярни решения (за разлика от случая с КНМ, където се ра-
боти с регулярни решения). В следствие на полиномиалните условия наложени върху TAE,
се получават колимирани, подобни на струя форми наблюдавани в решенията на ъгловото
уравнение, предлагащи естествен механизъм за колимация от чисто гравитационен произход
([42]).

От така дефинираните спектрални условия, получаваме нетривиалния спектър ωn,m(a)
на собствени струи. Двете най-ниски честоти в този спектър се описват от аналитичната
формула получена в [11], където обаче полиномиалното условие е наложено върху TRE, а не
върху TAE, което изисква по-добро разбиране на физиката в двата случая. Тази формула (у-
е. (25)) описва само двете най-ниски честоти (n = 0) със съвпадащи реални части и съответно
нулева и ненулева имагинерни части за всяко m за a < M и a > M . Модите с по-високо n не
се описват от нея и имат силно нетривиално поведение – те изглежда имат крайна граница,
която съвпада с критичната честота в някои случаи.

Имагинерната част на комплексните честоти остава позитивна, осигуряваща стабилност
на решенията в посока бъдеще по времето и показваща експлозия в посока по времето ми-
нала безкрайност. Наблюдава се критичен преход при a → M , когато имагинерната част
на честотите намалява до 0, намеквайки за все по-бавно затихване във времето. Това мо-
же да има последствия за бързо-въртящи се черни дупки и голи сингулярности близо до
екстремалната граница.

Показали сме че M/a = 1 описва бифуркация на метриката на Кер. За a >> M и a << M ,
имагинерната част остава приблизително константа в двете посоки. Това е изненадващо, тъй
като според теорията за КНМ от голи сингулярности, този режим трябва да е нестабилен.
Няма противоречие, тъй като различните гранични условия, които използваме определят
различна физична ситуация – ние работим със струи от ЧДК или голи сингулярности.
Нашите резултати показват, че тези струи са стабилни в двата режима.

Въпреки че е изключително прост, нашият модел е способен да произведе интересни
резултати, чиято физична интерпретация изисква допълнително обмисляне.

По-подробно, в тази секция даваме теоретична основа за приложение на идеята за изучаване на при-
родата на централния двигател на ГИ, активни галактични ядра и т.н., на основата на спектрите на
техните струи ([12]). Изучаваме струйния спектър на ЧДК и голи сингулярности получени предполагай-
ки, че гравитационното поле на централния двигател се описва точно от метрика на Кер.

Нашият модел се основава на линеаризираните електромагнитни (спин-1) пертурбации на ЧДК с ори-
гинални гранични условия. Макар да запазваме граничното условие върху TRE, заменяме условието за
регулярност върху TAE избирайки да работим със специфични сингулярни решения вместо това. Това
се постига като се налагат полиномиални условия върху решенията на TAE. Това ново ъглово условие
отразява промяна във физиката на проблема, който сега описва струя (ъглова сингулярност) на един от
полюсите на ЧД. Полиномиалните условия се налагат лесно използвайки свойствата на конфлуентната
функция на Хойн. Тук работим само с | s |= 1 – ЕМ пертурбации, които са по-подходящи за ГИ теорията.

4.3.1 Прост модел на централния двигател
Полиномиалното условие върху решението на TAE, както беше описано в глава 3, е:

δ

α
+

β + γ

2
+ N + 1 = 0,

∆N+1(µ) = 0.

Това условие приложено върху ъгловите решения задава следната връзка между E и ω:

(21) s=−1E
±
m(ω)=−(aω)2 − 2 aω m±2

√
(aω)2+aω m.

Благодарение на това точно съотношение, не се налага да решаваме сложна свързана система от
спектрални уравнение (какво в КНМ случая), а е достатъчно да решим едно спектрално уравнения за
една променлива ω, което драстично опростява сметките.

На Фиг. 23 могат да бъдат видени ъгловите функции S(θ), с отчетено съотношение E(ω) и полиномиал-
ни решения. На тези фигури се виждат колимирани струи, генерирани от ЕМ пертурбации на метриката
на Кер за произволно ω ([17]).

В случая с ъгловото уравнение, работим със сингулярни решения на диференциалното уравнение.
Въпросът за физиката стояща зад такава употреба е дискутиран в [11] според който, търсейки ре-
шение във специфична факторизирана форма Ψ = ei(ωt+mϕ)S(θ)R(r), функцията която получаваме в
общия случай не е физическата величина sΨ(t, r, θ, ϕ), а факторизираното ядро (sKE,ω,m(t, r, θ, ϕ) ∼
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Фигура 23. Колимирани струи получени, чрез визуализация на решенията на ъгловото
уравнение за определени стойности на ω. По хоризонталните оси са декартовите коорди-
нати, x, y, а по вертикалните – реалната част на ъгловото решение

ei(ωt+mϕ)
sSE,ω,m(θ)sRE,ω,m(r)) на общото интегрално представяне на физическото решение на главно-

то уравнение на Тюколски:

(22) sΨ(t, r, θ, ϕ) =
∞∑

m=−∞

1
2π

∫
dω

∫
dE sAω,E,m sKE,ω,m(t, r, θ, ϕ).

Тази форма на математическо представяне на физическото решение е написана като най-обща супер-
позиция от всички частни решения на главното уравнение на Тюколски и тя предполага сумиране по
всички позволение стойности на E и ω. Така за определени гранични условия, ще има различни позво-
лени стойности на параметрите – например за дискретен спектър на ω, това води до сингулярно ядро
∼
∑

n δ(ω − ωn), където δ е функцията на Дирак.
От у-е. (22) следва, че сингулярните ъглови решения не представляват физична трудност само ако

можем да намерим такива амплитуди sAω,E,m, за които физическото решение sΨ(t, r, θ, ϕ) е регулярно.
В дисертацията е даден пример за получаването на такива амплитуди в случая на двойно-полиномиални
решения на TRE и TAE за s = 1/2.

Знаейки E(ω), намираме спектъра на честотите ω като налагаме гранични условия тип черна дупка
върху радиалното уравнение. Пространство-времето на Кер може да служи за фон на различни физични
ситуации, които също като в плоско пространство се определят от съответните гранични условия. В
случая на Кер, обаче, имаме 3 особени точки за TRE (у-е. (11)) – r+, r− и ∞, върху всеки 2 от които
можем да наложим гранични условия, които ще фиксират различна физика на задачата ( т.нар. централен
двуточков проблем ([5]).

Важно е да се отбележи, че фиксирането на физическата задача не зависи от параметъра на бифур-
кацията b, поради което налагайки дадени условия върху r+ и ∞ за a < M , не се интересуваме дали r+

е реално (a < M , виж [33], [21]) или комплексно (a > M). Следователно режимът черна дупка и гола
сингулярност се описва с еднакви гранични условия.

Граничните условия тип черна дупка се свеждат до :
1. На хоризонта (r → r+), изискваме само влизащи в хоризонта вълни. Това определя кое от двете ли-

нейно независими решения на TRE (R1 или R2) да използваме в даден интервал на честотата ω. В случая,
за всяко цяло m, R1 е валидно за Re(ω) ∈ (∓mωcr, 0), R2 е валидно за Re(ω) ∈ (∓∞,∓mωcr)

∪
(0,±∞),

където ωcr = a/2Mr+ и първия знак отговаря за m > 0.
2. На безкрайност (r → ∞) са позволени само излизащи вълни (влизащо във безкрайната точка). Това

значи, че ако решението на безкрайност е линейна комбинация от влизаща (R←) и излизаща (R→) вълна:

R = C←R← + C→R→

където C←, C→ са неизвестни константи, за да осигурим само излизащи вълни, трябва C← = 0. Това се
получава от:

(23) C← =
R

R←
− C→

R→
R←

.

и ако lim
r→∞

R→
R←

= 0 (получава се за комплексни r и ω чрез посоката в комплексната равнина Cr в която

тази граница клони най-бързо към нула – arg(r) = 3π/2− arg(ω) т.е. r =| r | e3/2iπ−i arg(ω)), е достатъчно
да решим:

(24) C← = lim
|r|→∞

R

R←
= 0,

за да получим спектъра ωn,m.
4.3.2 Числени резултати
За да получим корените на у-е. (24), използваме софтуерния пакет Maple и модифициран от екипа

алгоритъм на Мюлер с точност 13 цифри.
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Фигура 24. Всички честоти ωn for a = 0, за n = 0, 1... нарастващ с разстоянието до
началото. За всяко n има 2 корена с равни | Re(ω) |.

Параметрите са фиксирани на: s = −1, M = 1/2, |r| = 110. Тази стойност на радиалната променлива
|r| е избрана така че да представя актуалната числена безкрайност – точката, за която при промяна на
|r|, честотите спират да се променят значително (за фиксирани a, m, n). Стъпката при промяна на a е
фиксирана на δa = 0.01 за a < M и става адаптивна за a > M .

В дисертацията са изучени детайлно случаите с m = 0, m = ±1, 2, т.е. | m |<| s |, | m |=| s |, | m |>| s |.
4.3.3 Резултатите накратко
Графично представяне на честотите може да се види на фигурите 2-11. За a = 0 (т.е. няма въртене),

намираме двойки честоти с равни имагинерни части и симетрични спрямо имагинерната ос реални части

Фигура 25. Графика на ω±0,m(a), за модата n = 0, за m = 0, 1, 2. С червени кръгчета е
ω+

0,m, със сини кръстове: ω−0,m. Върху кривата са отбелязани някои стойности на a. Ясно
е, че за m > 0, ω+

0,m и ω−0,m съвпадат почти навсякъде. За m ̸= 0 и a > 0, само една от
честотите от всяка двойка ω1,m(a = 0) продължава да бъде корен.



28

a) d)

b) e)

c) f)

Фигура 26. Зависимост Re(ω) и Im(ω) от a за m = 0, 1, 2; n = 0. Вижда се, че Im(ω) → 0
за точката на бифуркация b = 1 (a = M = 0.5), подсказваща за критично събитие в тази
точка. Re(ω) ≡ ωcr за a < M за тази мода

(Фиг. 24), които изглеждат безкрайни по n и независими от m (for a = 0). Честотите са номерирани с n
в зависимост от дистанцията им от началото | ωn |, започвайки с n = 0.

Честотите получени за a = 0 (Фиг. 24) драстично се различават от резултатите получени решавайки
TRE за ( = 0) в случая на КНМ (глава 4.2.3), поради промяна в граничните условия за решенията на
TAE.

След това проследяваме еволюцията на така получените начални честоти с увеличаването на ротацион-
ния параметър a, като следим двете честоти във всяка двойка, за всяко n и двата знака пред квадратния

корен в E(ω) = −(aω)2 − 2 aω m±2
√

(aω)2+aω m, които отбелязваме ω+
n,m и ω−n,m съответно.

Зависимостта ωn,m(a) е нетривиална както може да се види от Фиг. 25 и Фиг. 26.
Накратко резултатите, които получаваме са следните:

• Случаят n = 0, 1 е специален, тъй като за тези моди Re(ω+
0,m) ∼ Re(ω±1,m) (за m > 0), а

Im(ω+
0,m) << Re(ω±1,m).

• За m > 0, реалната част на ω1,m намалява стабилно с увеличаването на въртенето (a), и има
минимум в точките a = M и a ≥ M (но близо до него) – виж Фиг. 26 c), e). В този случай m = 0,
Re(ω1,0) има максимум за a < M , а след това минимум за a > M (Фиг. 26 a) ).
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• Имагинерната част на ω1,m (Фиг. 26 b), d), f)) за всички случаи остава положителна, като клони
към нула за a = M . За a = M , TRE вече не е от конфлуентен тип и не може да се опише с
конфлуентната функция на Хойн и трябва да се реши в термини на двойно конфлуентна функция
на Хойн, което не е предмет на настоящата дисертация. За a > M , Im(ωn,m) се увеличава докато
не достигне почти константа за високи a.

(а) (б) (в)

Фигура 27. Комплексните честоти с различни n (n = 1 − 7) получени за m = 0, a) ω+
n,0,

b)ω−n,0. За m = 0, симетрията наблюдавана за n = 1, продължава да се вижда и за по-
високите моди. c) ω+

n,0 for n = 1 − 17 (черната точка означава a = 0, зелените ромбове –
последното a, където е намерен корен). Модата n = 1 не е изобразена.

• За a > M , m ̸= 1 получаваме две моди с различни стойности на реалните и имагинерните
части. Реалната част на първата мода има минимум в a = M , а на другата по-късно за a > M .
Имагинерните части и на двете честоти клонят към нула за a → M , а за a >> M , клонят към
различни константи: Im(ω0,m) − Im(ω1,m) ≈ 1. Тези две моди се виждат за m = ±1,±2,±3 (Фиг.
25 и Фиг. 26).

• Модите с n > 1 показват силно нетривиално поведение в зависимостта си от a, но числено, те не
могат да се проследят за a > M .

За m = 0, тези моди образуват примки (виж Фиг. 27 и Фиг.29), подобно на КНМ случая
разгледан по-долу. Примките изчезват за m ̸= 0(Фиг. 31, Фиг. 32).

Реалната част на модите с n > 1 изглежда клони към някаква граница, чийто физически
смисъл все още не е изяснен, а имагинерните части се разделят на 2 с увеличението на въртенето
(Фиг.30, Фиг.32).

• Честотите ω+
n,m и ω−n,m са симетрични за m = 0 (Фиг. 28), за всяко n и съвпадат за m ̸= 0, n = 1

for a ≥ am, като am клони към нула за достатъчно голямо m. За n > 1, ω+
n,m и ω−n,m не съвпадат.

(a) (b)

Фигура 28. Частен случай на симетрията наблюдавана в честотите ω±n,m за n = 0, m = 0,
a < M . За m ̸= 0 ω+

n,m и ω−n,m съвпадат за a > am.
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• Наблюдава се симетрия в спектъра за m = ±0, 1, 2 за всички моди (с изключение на единични
точки):

Re(ω1,2
m,n) = −Re(ω2,1

−m,n), Im(ω1,2
m,n) = Im(ω2,1

−m,n),

като тук индекса 1, 2 номерира честотата от двойката за = 0 за всяко m,n (Фиг. 24).

a) b)

c) d)

Фигура 29. Два случая показващи подробно поведението на модите с n > 1 за m = 0.
a),b) отговарят на n = 1 и c),d) – на n = 5, за ω−n,0

4.3.4 Анализ на резултатите
Демонстрираните спектри показват ясен преход в точката на бифуркация a = M , съвпадащ с преход

от въртяща се черна дупка към екстремална черна дупка в теорията на черните дупки. Вижда се, че в
нашите резултати, точката a = M може да се приближава от двете страни, следователно има смисъл да
се говори и за екстремална гола сингулярност. Също така е ясно, че поведението на спектъра от двете
страни на a = M е подобно – в a = M имагинерната част клони към 0, далече от тази точка, клони
към (различна) константа. Не са наблюдавани честоти с отрицателни имагинерна част, следователно за
разлика от КНМ случаят, тук наблюдаваме стабилност на струите в двата режима.

Друг пример за нестабилен спектър е наблюдаван от [43], но с различни гранични условия наложени
там за r ∈ (−∞,∞), така че няма противоречие с нашите резултати. Нашите струи не само са стабилни,
но спектърът изглежда гладък в целия интервал на (с изключение на точката на бифуркация a = M),
т.е. струите от полиномиалните решения на ТАЕ генерират числено спектър от стабилни пертурбации.

Друга изненада е, че Re(ω0,m) ≡ mωcr for a < M за двата случая за n = 0, където ωcr е критична-
та честота на свръхизлъчване. Свръхизлъчването е процес, при който отразената вълна има по-голяма
енергия от падащата и води до извличане на енергия от черната дупка за сметка на нейното въртене. За
КНМ случая, свръхизлъчване се наблюдава за ω < mωcr = ma/2Mr+ (за реални честоти ωcr!). (виж [14],
и също [44], [45], [46], [47], [48],[49]).

В нашия случай, наблюдаваме 2 честоти със съвпадащи реални части, но само една от тях е реална,
другата – комплексна. По наша информация, това е първият път, в който комплексна критична чес-
тота е наблюдавана от гранични условия тип черна дупка в чист вакум. Освен това, тези две моди са
единствените, които могат да бъдат проследени за a > M .

Това, че имагинерната част на критичната честота е от същия порядък като реалната й част, също
показва важна разлика с КНМ случая, тъй като за нашата честота, пертурбациите ще затихват с времето в
същия времеви порядък, в който те осцилират (от Ψ ∼ e−Im(ω)teiRe(ω)t ), по този начин предотвратявайки
превръщането на такива системи в гравитационни бомби (система от ЧДК или гола сингулярност и
огледала, в която вълната отразяваща се от хоризонта придобива все по-голяма енергия докато системата
не стане нестабилна и не експлодира [22]).
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a) b)

c) d)

Фигура 30. a), b) – Re(ω) и Im(ω) с n = 1..5, m = 0, ω+
n,0 c),d): Re(ω) и Im(ω) с n = 0..18

за m = 0. На c) и d) са показани спрегнатите корени на 1 фигура. Виолетовата линия
отговаря на модата n = 0.

a) b)
c)

Фигура 31. a) Комплексните честоти за n > 1 за m = −1 a) по-подробни фигури на
първите няколко моди (n = 3 − 14) за ω+

0,m – няма примки за | m |= 1 , b) ω+
n,−1 за

n = 1 − 17, c) ω−n,−1 за n = 1 − 17 .

Въпреки че пертурбациите затихват бързо за a ̸= M в общия случай, за a → M това се променя, тъй
като в този случай имагинерната част на ω клони към 0 и следователно вълната ще затихва много бавно
докато осцилира бързо.

Най-доброто приближение на числените данни за най-ниските моди (n = 0) е формулата (3.4a) в [11]:

(25) ω0,m = (−m + 4iN
√

M2/a2 − 1 ) ωcr, N = 0, 1

Приближението може да се види на Фиг. 33, на която се вижда, че формулата описва прекрасно резул-
татите, с изключение на случая m = 0, a < M , където тя дава 0. Сравнение между всички съответстващи
числено получени точки (двете най-ниски моди n = 0 отговарят на N = 0, 1 в у-е. (25) за m = 0,±1,±2)
и теоретично очакваните(у-е. (25)) показва, че двата набора точки съвпадат с поне 5 цифри, и с поне 10
цифри за повечето точки.
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a) b)

c) d)

Фигура 32. Re(ω) и Im(ω) за модите с n > 1, m = −1: a) и b) са реалните и имагинерните
части на ω+

n,−1, c) и d) са реалните и имагинерните части на ω−n,−1. Има ясна асиметрия
между двата случая.

Фигура 33. Сравнение между получените в дисертацията числени резултати означени
със сини (червени) кръгчета и аналитичните резултати (зелени линии). Съвпадението се
разваля само за m = 0, a < 0.5

Тази формула, (25), се появява без извод в [41] (също и в [50]), разглеждащи КНМ случая (т.е. работещи
с регулярните решения на TAE) и според авторите, тя описва много добре честотите получени за l = m =
2 (=| s |) и също така имагинерните части на модите (n = 1, 2, 3...) за m > 0.

В нашия случай, тази формула (у-е. (25)) описва само най-ниските моди (n = 0) за всяко m (освен
m = 0, a < M), но не може да опише по-високите моди n > 0 повече от това, че дава същия порядък
величини. Изненадваща прилика между струйните и КНМ случаи е, че реалните части на по-високите
моди (n > 0) клонят към най-ниската мода ω0,m ≡ ωjet

cr .
Въпреки разликите, появата на формулата (у-е. (25)) в два случая отговарящи на различни гранични

условия и съответно различни физически задачи е интересно и изисква по-сериозно изучаване.
Така полученият спектър може да бъде използван, за да се визуализира как ъгловите решения се

променят с увеличаване на въртенето a. Пример за една от тези честоти, m = 0, N = 1, може да бъде
намерен на Фиг. 34. Ясно е, че има някакво критично явление в a = M , което може да се види и в
ъгловото решение. Освен това тук собствените струи се появяват и по хоризонталните и по вертикалните
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(а) a=0 (б) a=0.45 (в) a=0.55

(г) a=0.7 (д) a=1.5

Фигура 34. Графика на плътността на ъгловото решение за 1 от корените на радиалното
уравнение – ω = −m + 4i

√
1/4a2 − 1 за m = 1, a = 0..1.5

оси, в противоречие с очакваните спектри само по посока на въртенето. (Тук сме изобразили сечението
ϕ = const, където по осите имаме Декартови координати – x, y, z 3).

3В Maple, сферичните координати са дефинирани като x = r sin(ϕ) cos(θ), y = r sin(ϕ) sin(θ), z = rcos(ϕ) и следователно
интервалите за ъглите са както следва ϕ = [0, π], θ = [0, 2π) със съответните смени на променливи
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Заключение.
В дисертацията са получени следните резултати:
1. За първи път е получен спектърът на модите на струи от черни дупки. Показано е, че той е качествено

различен от спектъра на КНМ, тъй като уравненията за тяхното получаване се различават по условието
наложено върху решението на ъгловото уравнение. Важно свойство е, че спектърът на струите е стабилен
и за въртящи се черни дупки и за голи сингулярности. Намерена е аналитична формула описваща с висока
точност двете най-ниски моди на струите.

2. Намерени са гравитационните квазинормални честоти на невъртящи се черни дупки при използване
на уравненията на Редже-Уилър, както и радиалното уравнение на Тюколски за a = 0 и е показано
числено, че те съвпадат. В така получения спектър, модите с n < 3 съвпадат с голяма точност с вече
публикувани от други автори резултати. Модите с по-високо n показват отклонения зависещи от поло-
жението на разрезите в решението на радиалното уравнение.

3. За изучаване на ефекта на разрезите върху числено получените честоти е въведен епсилон-метода,
чрез който разрезите могат да бъдат местени и да бъде изучена зависимостта на честотите от аргумента
на комплексната радиална променлива. За случая на гравитационни КНМ на невъртящи се черни дупки,
епсилон-методът е използван, за да се покаже, че модата n = 8 не е специална. Изучена е зависимостта
на така получените честоти от ϵ и е показано, че тя е нетривиална и зависи от n.

4. За първи път са пресметнати електромагнитните квазинормални честоти от ЧДК директно от дву-
мерната трансцедентна система от спектрални уравнения включващи конфлуентната функция на Хойн.
За ниски n, така получените резултати съвпадата с тези на други автори с голяма точност. За високи n,
отново се наблюдават отклонения, свързани с положението на разрезите в радиалното уравнение. Това
води до спектри на КНМ, различни от вече познатите и поставя въпроса кой от тях трябва да бъде
сравняван с астрофизичните данни.

5. Създаден е нов алгоритъм за числено търсене на корени на трансцедентни системи от 2 уравнения
с 2 комплексни променливи, от типа на описващите КНМ от ЧДК.
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Фигура 35. Блок-схема на двумерния алгоритъм на Мюлер. λ(C1, C2, C3) е равнината с
уравнение z = C1x+C2y+C3, която преминава през 3 двойки точки (xi, yi) и функцията F2

пресметната в тях. Равнината ν се дефинира с уравнението z = 0. Едномерният алгоритъм
на Мюлер, µ(tin, F (t)) → tfin, се прилага върху функцията на една променлива F (t) с
начална точка tin и крайна точка tfin.

Приложение–Числени методи.
В приложението са разгледани числените проблеми, които срещат стандартните алгоритми за търсене

на корени, при работата си с конфлуентната функция на Хойн, както и техните обобщения за двумерни
системи. Предложен е нов алгоритъм, основаващ се на двумерно обобщение на метода на Мюлер, който
избягва тези проблеми. Методът е тестван на елементарни функции, както и на специални функции и
на функции на Хойн. Резултатите от числените тестовете показват, че алгоритъма дава по-добри резул-
тати от добре известните алгоритми на Нютон и Бройден за конфлуентните функции на Хойн, където
пресмятането на производната е обвързано с грешки, а поведението става силно нетривиално.
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3. Научни приноси в дисертационния труд

(1) Намерен е спектърът на електромагнитни струи на въртящи се черни дупки и голи сингулярности
използвайки точните аналитични решения на ъгловото и радиалното уравнения на Тюколски в
термини на конфлуентната функция на Хойн. Показано е, че пертурбациите остават стабилни и
в режима на черна дупка, и в режима на гола сингулярност.

(2) Показано е, че двете най-ниски моди на струйния спектър могат да бъдат описани с много ви-
сока точност с намерена преди това от Физиев аналитична формула изведена от свойствата на
конфлуентната функция на Хойн.

(3) Намерени са квазинормалните моди от гравитационни пертурбации на Шварцшилдова метрика
използвайки аналитичните решения на уравненията на Редже-Уилър. Така получените спектри
съвпадат с голяма точност с вече публикувани такива, получени чрез различни методи. Допъл-
нително, същият спектър е получен за първи път от точните аналитични решения на радиалното
уравнение на Тюколски (за = 0).

(4) Получен е спектърът от квазинормални моди от въртящи се черни дупки чрез решаване на дву-
мерна спектрална система от трансцедентни уравнения включващи конфлуентната функция на
Хойн. За пръв път, чрез точните решения на радиалното уравнение е изследвана зависимостта на
решенията и техния спектър от разрезите в радиалните решения. Нов метод за изучаването на
тези разрези в комплексната r-равнина е въведен.

(5) Разработен е нов алгоритъм за числено търсене на корени на комплексни двумерни системи от
трансцедентни уравнения и е тестван в редица нефизични и физични задачи.
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Analytical and numerical methods for studying astrophysical objects
Denitsa Staicova

Abstract:
The main objective of this thesis is study the spectrum of rotating compact massive objects using the

linearized perturbation theory developed by Teukolsky.
To achieve this goal, we use the exact analytical solutions of the Teukolsky Angular and Teukolsky Radial
Equation, written in terms of confluent Heun functions. Then we impose the appropriate boundary conditions
directly on the solutions of those differential equations. The advantages of this new approach is that by working
with the exact solutions, one has more control over the parameters of the problem, compared with the various
approximate method.
Using the numerical realization of the confluent Heun functions in the software package Maple, we obtain the
quasi-normal modes spectrum of electromagnetic and gravitational perturbations in the case of rotating and
non-rotating black holes (the gravitational case is studied only in the latter case). We are able to reproduce
the calculated trough other methods results, and additionally, we are able to study for the first time the
dependence of those numerical results on small changes in the argument of the complex radial variable.
Furthermore, we study the spectrum of primary jets of rotating black holes. This is achieved by imposing new,
polynomial condition on the solutions of Teukolsky angular equation. The so-obtained spectrum is qualitatively
different from the quasi-normal spectrum. Using the polinomiality property of the confluent Heun functions,
we are able to obtain a analytical formula fitting the numerical results for the two lowest, special modes with
great precision.

Keywords: quasinormal modes, QNM, Schwarzschild metric, Kerr metric, Regge-Wheeler equation,
Teukolsky radial equation, Teukolsky angular equation, Heun functions, primary jets, GRB
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